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oswrADCZENrE MAJATKOWE
radnego gminy

(miejscowoSi)
Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego tvypelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleZy
wpisad "nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca oSu'iadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleZnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w

i

zobowi4zar[ do maj4tku odrgbnego

i

maj4tku

objgtego mal2erisk4 wsp6lno6ciq majqtkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku

w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za5 informacje
niejalvne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminrrynt (Dz. U. z
2001 r. Nr 142. poz. l59l oraz z 2002 r. Nr 23. po2.220, Nr 62. poz. 558, Nr I 13, po2.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. I 806). zgodnie z afi. 24h tej ustawy oSwiadczam. ze posiadam
rvchodzEce rv sklad malZehskiej wsp6lnoSci rnaj4tkorvej lub stanorviqce moj majqtek
odrgbny:
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I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniE2ne zgromadzoie rv rr,alucie obcej: ........!.1X.. .....

m2. o wartoSci:

'+tw-;'

2. Mieszkanie o powierzchni: ..... ffi2, o rvartoSci:

tytul praw'ny:

......

.(..

3. Gospodarstwo rolne:

2 )-o

rodzaj gospodarstwa:
rcdzaj zabudowy:

a

tytul prawny:

Z

tego tytulu

osi

ubieglym

dochcid

\v

r'vvsokoSci:

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia: ...
o wartoSci:

tytul prarvny: ..............

III.
l.

Posiadarn udzialy lv sp6lkach handlorvych zudzialem gminnych os6b prawnych lub

udziaty te stanowi4 pakiet wiqkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce

^,f

Ll

2

Ztegotytulu osi4gnqlem(Etam) rv roku ubieglym doch6d w wysokoSci:..

..dl

podai liczbq i emitenta udziat6w:

Posiadam udziall' rv innych sp6tkach

Z tego tytulu osiqgn4lern(qlarn) rv roku ubieglym dochcid w wysokoSci: ./.+t(....

IV.
l. Posiadam akcje rv sp6lkach handlorvych z udziatern grninnych os6b prawnych lub

akcje te stanorvi4 pakiet wigkszy

v.
Nabylem(arn) (nabyl m6j malzonek,
odrgbnego)

z

wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku

od Skarbu Pa6stwa, innej

terytorialnego,

pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej

nastgpuj4ce mienie, kt6re

VI.
t. Prorvadzg dzialalnoSi gospodarczq (nale?y podai fornrq prawnQ

rr/il,

i przedmiot dzialalno5ci):
- osobiScie .....

2.

Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestern przedstarvicielem pelnornocnikierr takiej

dzialalnoSci(naIezy podai forrnq prau,trq

osobiscie

-

i

dzialalnoSci):....

,i.(....

- wsp6lnie z innymi osobami ........../,Lr'.

Ztego tytulu osiqgn4lem(glarn) w roku ubieglym doch6d rv

uI.
W sp6lkach handlor.vych (nazr,va, siedziba sp6lki): ......
-

jestem czlonkiern zarz4du (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...

-

jestern czlonkiem kornisji rervizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym dochtid rv wysokoSci:"..

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaigf,, z

Skladniki rnienia ruchomego

o wartoSci porvyZej 10.000 zlotych

mechanicznych nalezy podai markg. model i tok produkcji):
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Zoborviqzania pienigZne

o

rvafto6ci porvy2ej 10.000 zlotych. rv tym zaci4gnigte kredyty
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